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DE MOOISTE  
VAN HET LAND.

Een design waar je meteen voor valt, geavanceerde 
techniek en geweldige rijeigenschappen: de Corsa geeft 
je het gevoel in een veel duurdere auto te rijden. Het 
luxe uitgeruste interieur met hoogwaardige materialen 
is veruit het beste in zijn klasse.

Toch is de Corsa óók een heel betaalbare auto. Dankzij 
innovatieve Duitse techniek is rijden in de Corsa veiliger, 
gemakkelijker en véél leuker. En IntelliLink zorgt ervoor 
dat de Corsa perfect aansluit bij je digitale leven.

Geen wonder dat de Corsa zoveel harten op hol brengt. 
Hij heeft gewoon álles waar je ooit naar op zoek was.

Opel Corsa
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De foto’s en beschrijvingen in deze brochure kunnen optionele uitrusting bevatten. De inhoud van deze brochure was correct op  
het moment van het ter perse gaan (05/2015). Opel behoudt zich het recht voor specificaties en uitrusting te allen tijde te wijzigen. 
Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie.



Klaar voor de catwalK.
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GEGARANDEERD DE MEESTE LIKES. 
ELEGANTE VORMEN EN DUITSE PRECISIE

Zoveel oog voor detail en zoveel precisie in het design van de carrosserie zag je nooit eerder 
in deze klasse. En dat is maar één van de redenen waarom de Corsa echt uniek is.

//   Het design van de carrosserie straalt sierlijke kracht uit 

//  Het optionele zwarte zonnedak maakt de Corsa nóg mooier 

//  De Bi-Xenon koplampen van de Cosmo geven extra glamour

//  Opvallend stijlvol: de optionele LED-dagrijverlichting

Bekijk de Corsa van alle kanten op www.opel.nl/corsa

Uniek design
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DAT ZIT ALS GEGOTEN.
EXCLUSIEF, SCHITTEREND AFGEWERKT INTERIEUR 

De Corsa geeft je nooit het gevoel dat je in een “kleine auto” rijdt. Het interieur is verrassend 
ruim en biedt een luxe die je in deze klasse niet voor mogelijk had gehouden.

//  Elegant gevormde oppervlakken en zachte texturen scheppen een aangename sfeer 

//  Chromen decoraties geven je Corsa een 5-sterren status

//  Getinte zijruiten en achterruit

Bewonder het indrukwekkende interieur van de Corsa op www.opel.nl/corsa 

Voel je thuis
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BOORDEVOL INNOVATIES. 
DUITSE TOPTECHNOLOGIE

Alles waarvan je dacht “dat zou ik wel willen hebben”, 
heeft de Corsa waarschijnlijk in huis. Innovaties die door 
Opel ontwikkeld zijn om autorijden gemakkelijker, veiliger, 
comfortabeler en gewoon veel leuker te maken. Dat merk 
je zodra je instapt. 

Wil je meer weten over de geavanceerde systemen die de 
Corsa jou te bieden heeft? Klap dan deze pagina open en 
blader daarna verder. 

Innovatieve techniek



1. City-modus. Extra licht sturen door het 
drukke stadsverkeer. Blz. 15.

2. Hill Start Assist (HSA). Gemakkelijker 
wegrijden op een steile helling, zonder dat 
je ongewild achteruit rijdt. Blz. 33.

3. Advanced Park Assist (APA)1. Laat het 
inparkeren met een gerust hart aan je Corsa 
over. Blz. 17.

4. Opel Eye camerasysteem1. Het slimme 
veiligheidssysteem dat het rijden veiliger  
en gemakkelijker maakt en het risico van 
boetes verkleint. Blz. 21.

5. Dode hoekwaarschuwing1. Geeft je een 
waarschuwingsseintje in de buitenspiegel 
als een andere auto je dode hoek binnen-
rijdt. Blz. 17.

6.Bi-Xenon koplampen2, bochtverlichting 
en LED-dagrijverlichting1. Beter overzicht 
op hoeken en in elke situatie beter gezien 
worden. Blz. 26.



7. Verwarmbaar stuurwiel, verwarmbare 
buitenspiegels en stoelverwarming1. Een 
beetje extra warmte kan het leven een stuk 
aangenamer maken – vooral in de winter.  
Blz. 19.

8. IntelliLink1. Het geavanceerde infotainment-
systeem met voice-control, dat je via een  
ingebouwd touchscreen toegang biedt tot apps 
op je smartphone. Blz. 24.

9. BringGo navigatie-app1. Alleen even BringGo 
op je telefoon downloaden en je hebt een  
navigatiesysteem dat samenwerkt met IntelliLink. 
Blz. 24.

10. FlexFix®-fietsendrager1,3. Een uitgekiende 
drager voor twee fietsen die je eenvoudig uit 
de bumper schuift en onzichtbaar terugschuift 
als je hem niet meer nodig hebt. 

Kijk voor nóg meer comfortabele, praktische en veilige 
systemen op www.opel.nl/corsa

1 Optie. 2 Alleen standaard op Cosmo, niet leverbaar op andere uitvoeringen.  
3  Let op: voor de fietsen die je op de FlexFix®-fietsendrager meeneemt, gelden beperkingen 

wat betreft gewicht en afmetingen. Vraag je Opel dealer naar de details.

1. 2.

3.

7.



4.

8. 9. 10.

5.

6.





DRAAIEN EN KEREN? 
APPELTJE-EITJE!

DE SLIMME CITY-MODUS

Geen stress meer als je moet keren in een smalle straat 
of wilt inparkeren terwijl er weinig ruimte is. Want je  
Corsa stuurt extra licht zodra je de City-modus1 aanzet. 
En ook het geavanceerde onderstel draagt bij tot een 
uitstekende wendbaarheid. 

//  Zet de City-modus aan met de knop op het dashboard 

//  Veel gemakkelijker manoeuvreren in de stad 

//  Grote wendbaarheid en soepel stuurgedrag 

Nieuwsgierig naar de City-modus? 
Kijk op www.opel.nl/corsa

1 De City-modus is niet beschikbaar in combinatie met het Opel Eye camerasysteem.
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LAAT HET PARKEREN  
MAAR AAN JE CORSA OVER.

ADVANCED PARK ASSIST EN DODE-HOEKWAARSCHUWING

Zodra Advanced Park Assist een geschikte parkeerplek heeft gevonden, kun je het stuurwiel 
loslaten. Je Corsa parkeert helemaal zelf foutloos in. De dode-hoekwaarschuwing helpt je   
onder meer om veilig van rijstrook te wisselen.

//  Advanced Park Assist (APA) vindt een geschikte plek 

//  Parkeren gaat vervolgens helemaal vanzelf1

//  Alle aanwijzingen worden weergegeven op het IntelliLink-display

//  De dode-hoekwaarschuwing houdt continu het verkeer op de andere rijstrook in de gaten

//  Een symbool in de buitenspiegel waarschuwt je voor auto’s die je niet kunt zien 

1  De bestuurder hoeft zelf alleen de pedalen te bedienen en te schakelen. 
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EEN WARM VOORUITZICHT.
OPTIES OM DE KOU TE VERDRIJVEN 

Voor extra comfort in de winter biedt de Corsa luxueuze opties die je niet 
snel in een compacte auto zou verwachten.

//  Het verwarmbare lederen stuurwiel is snel op temperatuur 

//  De verwarmbare voorstoelen bieden aangenaam comfort

//  Verwarmbare buitenspiegels zorgen dat je altijd goed zicht hebt

//  De verwarmde ThermaTec-voorruit doet condens en ijs snel verdwijnen

Extra warmte



Boetes die je nooit krijgt.



DE CAMERA DIE ER  
ALTIJD VOOR JE IS. 

BAANBREKEND VEILIGHEIDSSYSTEEM

Hoe helpt Opel Eye je om boetes voor te hard rijden te 
voorkomen? Met een ingenieuze camera aan de bovenkant 
van de voorruit. 

//  Opel Eye houdt de weg 24/7 in het oog 

//  Handig op de snelweg én bij erg druk verkeer

//  Altijd een geheugensteuntje bij de hand als je twijfelt 

//  Een welkome ondersteuning als je in het donker rijdt

Bekijk Opel Eye in actie op www.opel.nl/corsa

BOETES DIE JE NOOIT KRIJGT.



Traffic Sign Recognition (TSR). Als het erg druk 
is op de weg, kun je maar al te gemakkelijk een 
bord met een snelheidsbeperking of een andere 
belangrijke aanwijzing over het hoofd zien. TSR 
zorgt dat je volledig op de hoogte blijft. 

Forward Collision Alert (FCA) en Following  
Distance Indication (FDI). FCA waarschuwt je als 
je met te grote snelheid een langzamer rijdend 
voertuig van achteraf nadert (bij een snelheid  
boven de 40 km/u). FDI helpt je om een veilige  
afstand te houden.

Lane Departure Warning (LDW). Als je bij een 
snelheid boven de 60 km/u op het punt staat om 
je rijstrook te verlaten zonder dat je richting  
aangeeft, word je direct gewaarschuwd. 

Grootlicht-assistent. Schakelt zodra het nodig is 
automatisch over van grootlicht op dimlicht, om 
te voorkomen dat anderen verblind worden. Dat 
maakt het gemakkelijker – en veiliger – om grootlicht 
in te schakelen.
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ONTDEK DE VOORDELEN  
VAN EEN EXTRA OOG. 

Opel Eye1 helpt je niet alleen om boetes te vermijden. Het 
is één van de meest geavanceerde veiligheidssystemen 
die we ooit ontwikkeld hebben om de bestuurders van onze 
auto’s te ondersteunen.

De functies van Opel Eye helpen je om: 

//  Je aan de maximumsnelheid te houden

//  Te voorkomen dat je de auto vóór je te snel nadert

//  Een veilige afstand tot je voorganger te houden 

//  Veilig binnen je rijstrook te blijven

//  Met grootlicht te rijden zonder anderen te verblinden

Vouw de pagina open om meer te lezen over de systemen 
die door Opel Eye worden aangestuurd.

Innovatieve veiligheid

GEAVANCEERD OPEL EYE CAMERASYSTEEM 

1 Bij gebruik van Opel Eye is de City-modus niet beschikbaar. 





Can 
touCh 

this.
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EEN BELANGRIJKE SCHAKEL IN JE NETWERK.
INTELLILINK INFOTAINMENT

Een geavanceerd infotainmentsysteem integreert je digitale media perfect in je Corsa.  
De bekroonde1 IntelliLink-technologie biedt toegang tot de belangrijkste functies en apps  
op je smartphone2, terwijl je je handen veilig aan het stuur kunt houden.

//  Sluit draagbare apparatuur aan via de FlexDock®, Bluetooth®, USB of aux-in3

//  Bedien je telefoon en andere apparaten2 handsfree via voice-control

//  IntelliLink leest je e-mails en berichten luid en duidelijk voor

//  Gebruik de BringGo-app voor navigatie; TuneIn en Stitcher™ voor digitale radio

IntelliLink is bijzonder veelzijdig. Kijk online hoe het werkt op www.opel.nl/corsa

Digitale integratie

1 De Connected Car Award 2013, toegekend door de auto- en IT-specialisten van de toonaangevende Duitse tijdschriften AUTO BILD en COMPUTER BILD.  
2 Alleen voor compatibele apparatuur; informeer bij de leverancier van je apparatuur. 3 De aansluitmogelijkheden zijn afhankelijk van het apparaat, de interface en toepassing.
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IK ZIE, IK ZIE, WAT JIJ NIET ZIET...
BOCHTVERLICHTING EN ACHTERUITRIJCAMERA 

In de Corsa is het een stuk gemakkelijker om achteruit te rijden of door het stadsverkeer te 
manoeuvreren. Dat is te danken aan spectaculaire optische innovaties van Opel, die jou veel 
werk uit handen nemen. 

//  Bochtverlichting schijnt in de richting die je inslaat (onder de 40 km/u) 

//  Bij het achteruit rijden schijnt de bochtverlichting naar links en rechts 

//  De achteruitrijcamera helpt je om afstanden beter in te schatten 

//  De Bi-Xenon koplampen van de Cosmo geven’s nachts nóg beter zicht op de weg 

Kijk voor meer optionele veiligheidsfuncties op www.opel.nl/corsa

Intelligente verlichting





Minder tanken.
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MEER GELD VOOR LEUKE DINGEN.
De baanbrekende motoren van de Corsa gebruiken aanzienlijk minder  
brandstof, zodat je meer geld overhoudt voor dingen waaraan je het liever  
uitgeeft. De 1-liter Turbo ecoFLEX® is een goed voorbeeld van de Duitse  
toptechniek van Opel. Deze sportieve, ultra-efficiënte motor is één van de  
beste die we ooit gemaakt hebben.
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BEWUST GENIETEN.
ZUINIGE EN SCHONE ECOFLEX®-TECHNOLOGIE

De standaard-benzinemotor voor de Corsa levert prestaties die verre van “standaard” zijn.  
De toonaangevende ecoFLEX®-technologie van Opel staat garant voor een zuinig verbruik 
en lage uitstoot. Alle motoren zijn bovendien voorzien van het Start/Stop-systeem, dat je 
helpt om brandstof te besparen.

//  Standaard ultra-efficiënte 1.0 Turbo-ecoFLEX®-motor met 66 kW (90 pk) 

//  De 3-cilinder 1-liter ecoFLEX®-motor heeft een CO2-uitstoot van slechts 100 g/km

//  Start/Stop schakelt de motor uit als je stilstaat en start weer op als je wilt wegrijden

//  De 6-versnellingsbak schakelt als een zonnetje

//  Voor dieselfans is er ook een zuinige 1.3 CDTI ecoFLEX®-dieselmotor met 70 kW (95 pk)

Efficiënte motoren 
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OP WEG NAAR DE TOP.
HILL START ASSIST

Hill Start Assist (HSA) helpt je om gemakkelijker weg te 
rijden op een helling, zonder dat je het risico loopt dat je 
Corsa achteruitrijdt. Je hoeft zelfs de handrem niet te 
gebruiken.

//  Netjes en ontspannen wegrijden op een helling

//  Starten wordt net zo gemakkelijk als op vlak terrein

//  HSA is standaard op elke Corsa

Kijk voor meer informatie over Hill Start Assist op 
www.opel.nl/corsa

Starten op een helling



EEn strEEpjE vóór.
steel de show met één van de Corsa Color Editions.   
Kies opvallende strepen, of de vrolijke “Bubbles”-decoratiefolie.1

1 De decoratiefolies zijn alleen als accessoires leverbaar via de Opel dealer.
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DE CORSA COLOR EDITIONS.

Hou je van uitbundig, dan kun je je met de Corsa Color Editions helemaal uitleven. Deze  
bijzondere varianten van de Corsa zijn optioneel te voorzien van een zwart dak en zwarte 
lichtmetalen velgen. Combineer ze naar hartenlust met opvallende decoratiefolies en  
andere design-specials.

//  Interieur en exterieur op elkaar afgestemd, in de kleur van jouw keuze

//  Voeg opties naar keuze toe om nòg meer op te vallen

//  Kies opvallende 16- of 17-inch velgen om het helemaal àf te maken

Voorbeelden van de Color Editions vind je op www.opel.nl/corsa

Color Editions
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LANG LEVE DE  
KEUZEVRIJHEID.

DE UITRUSTING VAN DE CORSA 

De Corsa biedt je om te beginnen de 
keuze uit vier uitrustingsniveaus:  
Selection, Edition, Business+ en Cosmo. 
Elk met zijn eigen karakter, maar stuk 
voor stuk voorzien van baanbrekende 
technologie. 

Kijk voor een volledig overzicht van de 
standaarduitrusting van elke uitvoering 
op www.opel.nl/corsa

Uitrusting



DE CORSA IS STANDAARD AL ONGELOOFLIJK  
ROYAAL UITGERUST:

//  1.0 Turbo ecoFLEX®-motor met 66 kW (90 pk)

//  Stuurbekrachtiging met City-modus1

//  ABS en ESP® met Hill Start Assist

//  Krachtige halogeen-koplampen 

//  Een rugvriendelijke 4-voudig verstelbare bestuurdersstoel 

//  Easy Entry-instapsysteem op de voorstoelen2

//  In hoogte en diepte verstelbaar stuurwiel 

//  Voorste ramen en buitenspiegels elektrisch bedienbaar 

//  Bekerhouders voorin en achterin 

//  Front-, zij- en gordijnairbags 

//  ISOFIX-bevestigingspunten voor kinderzitjes achterin 

//  Vier verstelbare hoofdsteunen 

//  Veiligheidsgordel-waarschuwingssysteem op alle zitplaatsen 

//  Bandenspanning-controlesysteem 

//  Centrale vergrendeling met afstandsbediening 

//  Twee inklapbare sleutels

1  Niet in combinatie met het optionele Opel Eye camerasysteem. 2 Alleen voor de 3-deurs Corsa.



SELECTION EDITION 

De Selection biedt bovenop de basisuitrusting ook nog:

//  15-inch stalen velgen 

//  Comfortstoelen met “Shimmer Black”-bekleding 

De Edition voegt sprankelende extra’s toe: 

//  16-inch stalen velgen

//  Airconditioning

//  Radio met 4 speakers en stuurwielbediening

//  Boordcomputer

//  Sierrand rond de instrumenten in High-Gloss Black 

//  Zwarte folie op de B-stijlen (afhankelijk van carrosseriekleur) 

//  Elegante interieurdecoraties met chroom-effect



BUSINESS+ COSMO

Comfortabele en praktische extra’s, speciaal geselecteerd 
voor wie veel onderweg is:

//  16-inch stalen velgen

//  IntelliLink-infotainmentsysteem met touchscreen

//   Bluetooth®, USB en aux-in

//  Cruise control met snelheidsbegrenzer

//  Airconditioning

//  Boordcomputer

//  Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Een greep uit de luxe die de Cosmo toevoegt:

//  16-inch lichtmetalen velgen

//  Buitenspiegel-behuizing in carrosseriekleur 

//  Chroomaccenten onder de zijramen en op de portiergrepen

//  Radio/CD/ MP3-speler, 6 speakers, Bluetooth®, USB en aux-in 

//  Regensensor

//  Cruise control met snelheidsbegrenzer 

//  Lederen stuurwiel met stuurwielbediening voor infotainment 

//  Electronic Climate Control (ECC)
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PURE LUXE.
DE UITRUSTING VAN DE COSMO 

Wil jij altijd het beste van het beste? Dan moet je beslist eens naar de Cosmo kijken. Deze 
versie van de Corsa biedt de perfecte combinatie van hoogwaardige technologie en stijlvolle 
designelementen – en dat voor een onverwacht gunstige prijs. Om in de stemming te komen, 
geven we hier alvast een paar sprekende voorbeelden: 

//  Keuze uit twee elegante, exclusieve bekledingen 

//  Extra comfortabele stoelen met zijkanten in Morrocana en opbergvakken achterin

//  In ongelijke delen (60/40) neerklapbare achterbankleuning 

//  LED-dagrijverlichting en Bi-Xenon koplampen, die extra ver en extra krachtig schijnen

Ga voor het volledige overzicht van de Cosmo-uitrusting naar www.opel.nl/corsa

Uitrusting 
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ALLES PAST ERIN.
DE 5-DEURS CORSA

Met deze Corsa kun je echt alle kanten uit. Twee extra 
deuren maken hem ideaal voor gezinnen en  de  in delen 
(40/60) neerklapbare achterbank vergroot de veelzijdig-
heid van de bagageruimte.

//  In delen neerklapbare achterbank met verstelbare 
rugleuning voor extra gemak en comfort1

//  Moeiteloos meer bagage meenemen

//  Plaats voor lange voorwerpen plus één of twee  
passagiers achterin

5-deurs Corsa

1  De in ongelijke delen (40/60) neerklapbare achterbank is standaard op de 5-deurs Cosmo en als optie leverbaar 
op de andere uitvoeringen.
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LAAT ZIEN WIE JE BENT. 
KIES DE KLEUR DIE BIJ JE PAST

Je hebt vast en zeker al een beeld van de Corsa in jouw favoriete kleur. 
Maar misschien brengt het grote kleurengamma van de Corsa je wel op 
heel andere ideeën… Kijk maar eens goed en volg je gevoel!

Kies je kleur

Shiny Grey // Metallic

Carbon Black // Metallic

Abalone White1 // 3-laags metallic

Sovereign Silver // Metallic

De beschikbaarheid van de carrosseriekleuren verschilt per uitvoering. Informeer naar de details bij je Opel dealer.

1  Leverbaar vanaf zomer 2015. 



Emerald Green // Parel-effect

Peppermint Green // Metallic

Grasshopper // Parel-effect

Magma Red // Briljant

Dark Sea Blue // Parel-effect Flaming Yellow // Briljant Royal Blue // Uni

Asteroid Grey // Parel-effect Summit White // Uni True Blue1 // Metallic

Flash Blue // Parel-effect Mandarin Orange // Briljant



Embossed Hylse

Network Moonray Black

Network Sunbeam Yellow

Cityscape Laguna Blue1

Embossed Graphic

Recaro Track

Recaro leder
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STIJLVOLLE  
OMGEVING. 

BEKLEDINGEN EN INTERIEUR 

We hebben er alles aan gedaan om te 
zorgen dat jij je in de Corsa helemaal 
thuisvoelt. Hoogwaardige bekledingen 
in oogstrelende dessins vergroten het 
comfort en geven het interieur een 
luxe uitstraling.

Bekijk alle bekledingen voor de Corsa 
op www.opel.nl/corsa

Bekledingen en interieur

De beschikbaarheid van bekledingen is afhankelijk van de uitvoering.  
Informeer naar de details bij je Opel dealer.
1  Leverbaar vanaf zomer 2015.

Recaro Track

Recaro leder

Shimmer Black



JE EIGEN DRAAI.
LICHTMETALEN VELGEN

Opvallende velgen zijn een uitstekende 
manier om je Corsa nóg mooier te maken. 
Bewonder het hele assortiment online op 
www.opel.nl/corsa

Voor liefhebbers van een dynamische rijstijl 
is in combinatie met bepaalde velgen  
optioneel een sportonderstel leverbaar, 
dat dankzij een stijvere vering garant 
staat voor een opwindende rij-ervaring.

De beschikbaarheid van velgen is afhankelijk van de uitvoering. 

Informeer bij je Opel dealer naar de details.



16-inch Silver // Lichtmetaal

16-inch // Stalen velg met wieldeksel 17-inch Black // Lichtmetaal

17-inch Silver // Lichtmetaal

17-inch Black // Lichtmetaal

17-inch Titan Gloss // Lichtmetaal 16-inch Silver // Lichtmetaal





Goed in vorm. 
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TOPPRESTATIES.
OPC LINE PACKS

In het Opel Performance Center (OPC) draait alles om sportieve prestaties. 
Hier worden de speciale modellen ontwikkeld waarmee Opel in de wereld 
van de motorsport hoge ogen gooit. De OPC Line Packs voor de Corsa zijn 
gemaakt om jou te laten genieten van datzelfde racegevoel. 

//  Spoilers voor de voor- en achterbumper 

//  Buitenspiegel-behuizing in carrosseriekleur 

//  Een zichtbare uitlaat met verchroomd eindstuk 

//  OPC Line dakspoiler en side skirts voor een extra gestroomlijnd profiel1

//  OPC Line logo om je sportieve aspiraties kracht bij te zetten

Leef je uit met OPC Line. Kijk op www.opel.nl/corsa 

OPC Line1  De OPC Line dakspoiler is alleen leverbaar voor de 3-deurs versies.
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MAXIMAAL CORSA.

Een atletisch postuur, 100 % afgestemd op dynamische 
prestaties. Frequency Selective Damping (FSD) voor 
adembenemend bochtenwerk. Meer woorden zijn niet 
nodig om duidelijk te maken dat de Corsa OPC je een 
onvervalst racegevoel zal bezorgen.

//  FSD-schokdempers voor ultrasnelle reacties

//  Sportchassis en scherp afgestelde remmen

//  1.6 Turbo-motor met 152 kW (207 pk)

//  Indrukwekkende prestaties bij middelhoge toeren

//  Remus dubbele uitlaat voor een sportief geluid

//  OPC-design geeft de voorzijde nóg meer dynamiek

//  Side skirts, dorpellijsten en spoiler voor optimale 
 luchtgeleiding

Corsa OPC

DE CORSA OPC



1 De 18-inch lichtmetalen velgen en het OPC Performance Pack zijn als opties leverbaar. 
De bumperspoiler op de foto links is in Nederland niet leverbaar.

ADRENALINE-BOOSTER.

Het optionele OPC Performance Pack doet je hart gegarandeerd 
sneller slaan. 18-inch lichtmetalen velgen, een mechanisch sper-
differentieel, Brembo-schijfremmen en FSD-schokdempers maken 
elke rit tot een spectaculaire ervaring.

1. In racepositie. Het aan de onderkant afgeplatte stuurwiel, 
RVS-sportpedalen met een matte afwerking en naar het lichaam 
gevormde Recaro-sportstoelen brengen je in de juiste stemming.

2. Sportieve verhoudingen. De uiterst precies schakelende 
6-versnellingsbak maakt de OPC-belofte volledig waar.

3. Altijd voor de wind. De indrukwekkende grille-roosters in de 
voorbumper optimaliseren de luchtstroom.

4. 18-inch sensatie. Lichtmetalen velgen met high-performance 
sportbanden staan garant voor een dynamische wegligging1.



1.

3.

2.

4.



Kom je?
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BOEK NU EEN PROEFRIT.

Ben je enthousiast over wat je tot nu toe van de Corsa 
hebt gezien? Wacht maar tot je zelf achter het stuur 
zit… Maak daarom snel een afspraak voor een proefrit. 
En neem gerust een vriend of vriendin mee!

Ervaar zelf wat de Corsa jou te bieden heeft:

//  Ga naar www.opel.nl/corsa

//  Zoek een Opel dealer bij jou in de buurt 

//  Boek een proefrit in jouw favoriete Corsa 

//  Maak er een geweldige dag van! 

Maak een proefrit





KIES JE EIGEN STIJL. 
Varieer de kleur. Verander de velgen. Voeg naar hartenlust extra’s toe. In de 
configurator op de Opel website creëer je eenvoudig de Corsa van je dromen. 
Scan de QR-code hiernaast om direct naar de goede pagina te gaan. 

www.opel.nl/corsa
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ACCESSOIRES 

NU WORDEN  
WE PERSOONLIJK. 

Ook al is je favoriete Corsa standaard al ontzettend  
royaal uitgerust, je wilt hem natuurlijk helemaal aan  
je eigen wensen aanpassen. Deze accessoires geven  
alvast een indruk van de talloze mogelijkheden. 

Wil je meer zien, ga dan naar www.opel.nl/corsa

Accessoires 

Mooi meegenomen. De allesdrager is de 
perfecte basis voor de hoogwaardige  
systemen van Thule, zoals een surfplank-rek, 
een dakkoffer of een fietsenrek.

Op alles voorbereid. De stevige  
beschermschaal met antislip-bodem houdt 

de bagageruimte schoon en droog. 



Handig bedacht. Aan de veelzijdige 
FlexConnect ophangbeugel bevestig  
je eenvoudig een tablet, een tafeltje 
met bekerhouder, een haak voor een 
boodschappentas of een kledinghanger.

Houd vuil buiten de deur.  Met duurzame automatten hoef je 
je geen zorgen te maken als je na een flinke boswandeling weer 
naar huis rijdt. 

Geen zin in inkijk? De zonneschermen houden 
niet alleen de zon buiten, maar beschermen ook  
tegen al te nieuwsgierige blikken.
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ENERGIEKE MOTOREN. 

Voor de Corsa kun je kiezen uit ons beste motor aanbod 
ooit. Maar je hoeft ons niet op ons woord te geloven – 
maak snel een proefrit en ervaar het zelf.

//  Compacte turbomotoren voor efficiënte prestaties 

//  Lage brandstofkosten vergroten je rijplezier 

//  Je kunt kiezen uit benzine-, diesel- en BiFuel-motoren

//  ecoFLEX®-motoren voor milieubewust rijden 

//  Brandstofbesparend Start/Stop-systeem

//  Slechts 14 % bijtelling op de zuinige 1.3 CDTi  
ecoFLEX® MTA-5

EU-BANDENLABEL

Bandenmaat 185/65 R 15 195/55 R 16 215/45 R 17

Brandstofefficiëntieklasse C–B C-B F–C

Klasse grip op nat wegdek B B B–A

Rolgeluidemissiewaarde (dB) 70–69 71–68 71

Geluidsklasse –

VERBRUIK EN UITSTOOT

Motoren 1.0 Turbo ecoFLEX®

met Start/Stop-systeem 
66 kW (90 pk)

1.0 Turbo
met Start/Stop-systeem 
85 kW (115 pk)

1.4  
met Start/Stop-systeem 
66 kW (90 pk)

1.4  
met Start/Stop-systeem 
66 kW (90 pk)

1.4 BiFuel
66 kW (90 pk)

1.6 Turbo
152 kW (207 pk)

1.3 CDTI ecoFLEX®

met Start/Stop-systeem 
70 kW (95 pk)

1.3 CDTI ecoFLEX®  
met Start/Stop-systeem 
70 kW (95 pk)

Beschikbaar voor 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs OPC 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs

Versnellingsbak MT-6 MT-6 MT-5 MTA-5 MT-5 MT-6 MT-5 MTA-5

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine LPG / Benzine Benzine Diesel Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 5,5–5,4 6,3–6,1 6,3–6,2 5,9–5,8 9,1–9,0 / 7,1 9,9 3,8–3,7 3,4

Buiten de stad 3,9–3,7 4,3–4,2 4,2–4,1 4,1–4,0 5,8–5,7 / 4,7–4,6 6,2 3,1–3,0 3,1–3,0

Gemiddeld 4,5–4,3 5,1–4,9 5,0–4,9 4,8–4,7 7,0–6,9 / 5,6 7,5 3,4–3,2 3,3–3,1

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 106–100 117–112 117–114 112–110 114–113 / 129–128 174 89–85 85–82

MT-5/6 = 5/6-versnellingsbak, handgeschakeld; MTA-5 = 5-traps Easytronic® versnellingsbak



1  Alle cijfers waren correct op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor om de motorspecificaties te allen tijde te wijzigen, waardoor ook de hier gegeven cijfers kunnen wijzigen. Je Opel dealer geeft je graag de meest recente informatie. Alle cijfers  
verwijzen naar het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot werden opgemeten volgens richtlijn R (EU) 715/2007 en R (EU) 692/2008  (in de versies die respectievelijk van toepassing zijn) en gaan uit van het voertuiggewicht 
 tijdens bedrijf, conform deze richtlijn. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het verbruik en de CO2-uitstoot iets hoger liggen dan de hier opgegeven waarden. De gegevens over brandstofverbruik en CO2-uitstoot verwijzen niet naar specifieke voertuigen en maken geen 
deel uit van een aanbod. Ze worden alleen vermeld om een vergelijking tussen verschillende voertuigen mogelijk te maken, maar kunnen afwijken van het reële brandstofverbruik onder dagelijkse omstandigheden, dat in grote mate beïnvloed wordt door de rijstijl en de situatie waarin 
 gereden wordt. Extra uitrusting en opties kunnen ertoe leiden dat het leeggewicht en in sommige gevallen ook de toelaatbare asbelasting en het toelaatbaar totaalgewicht toenemen en dat de toelaatbare aanhangerlast afneemt. Hierdoor kan de topsnelheid lager liggen 
en de acceleratietijd toenemen. De opgegeven prestaties gaan uit van een bestuurdersgewicht van 75 kg en een belading van 125 kg.

VERBRUIK EN UITSTOOT

Motoren 1.0 Turbo ecoFLEX®

met Start/Stop-systeem 
66 kW (90 pk)

1.0 Turbo
met Start/Stop-systeem 
85 kW (115 pk)

1.4  
met Start/Stop-systeem 
66 kW (90 pk)

1.4  
met Start/Stop-systeem 
66 kW (90 pk)

1.4 BiFuel
66 kW (90 pk)

1.6 Turbo
152 kW (207 pk)

1.3 CDTI ecoFLEX®

met Start/Stop-systeem 
70 kW (95 pk)

1.3 CDTI ecoFLEX®  
met Start/Stop-systeem 
70 kW (95 pk)

Beschikbaar voor 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs 3-deurs OPC 3-deurs, 5-deurs 3-deurs, 5-deurs

Versnellingsbak MT-6 MT-6 MT-5 MTA-5 MT-5 MT-6 MT-5 MTA-5

Emissienorm Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

De hieronder gegeven verbruiks- en uitstootcijfers zijn afhankelijk van de gebruikte banden. Zie voor meer informatie de prijslijst of vraag ernaar bij je Opel dealer.

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine LPG / Benzine Benzine Diesel Diesel

Brandstofverbruik in l/100 km1

In de stad 5,5–5,4 6,3–6,1 6,3–6,2 5,9–5,8 9,1–9,0 / 7,1 9,9 3,8–3,7 3,4

Buiten de stad 3,9–3,7 4,3–4,2 4,2–4,1 4,1–4,0 5,8–5,7 / 4,7–4,6 6,2 3,1–3,0 3,1–3,0

Gemiddeld 4,5–4,3 5,1–4,9 5,0–4,9 4,8–4,7 7,0–6,9 / 5,6 7,5 3,4–3,2 3,3–3,1

Gemiddelde CO2-uitstoot in g/km1 106–100 117–112 117–114 112–110 114–113 / 129–128 174 89–85 85–82

MT-5/6 = 5/6-versnellingsbak, handgeschakeld; MTA-5 = 5-traps Easytronic® versnellingsbak
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VIJF REDENEN OM 
HEM NÚ TE KOPEN.

De Corsa biedt talloze innovaties die vaak 
alleen in veel grotere auto’s te vinden  
zijn. Op de vorige blad zijden heb je heel 
wat argumenten gezien om enthousiast  
te worden over deze fantastische auto. 
Maar eigenlijk zijn ze in vijf punten samen 
te vatten.

//  Betrouwbare Duitse techniek 

//  Een stijlvol design en een interieur om 
van te dromen 

//  Technologie die je leven gemakkelijker 
maakt 

//  Helemaal klaar voor jouw digitale leven 

//  Als je erin rijdt, word je vanzelf blij 

Vijf sterke argumenten



SUPERIEURE SERVICE.

Geniet van de beste service voor jou en je Corsa via het 
exclusieve klantenprogramma van Opel. Dit veelzijdige 
programma is toegankelijk via de website of de nieuwe 
MyOpel app. myOpel is gratis voor alle Opel rijders en 
biedt je veel gemak en voordeel:

//  Unieke aanbiedingen voor jou en je Corsa

//  Een herinnering als het tijd is voor onderhoud

//  Handig online een werkplaatsafspraak maken

//  Overal de dichtstbijzijnde Opel dealer vinden

//  Alles over je Corsa overzichtelijk op een rij

Schrijf je in op myOpel.nl en ontdek wat dit unieke 
programma jou te bieden heeft. Voor nog meer gemak 
kun je nu ook gratis de myOpel app downloaden.



www.opel.nl
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van General Motors Nederland B.V., Breda, NL. Sommige illustraties in deze brochure 
bevatten opties die niet tot de standaarduitvoering behoren. De informatie in deze uitgave is gebaseerd op de laatstbekende gegevens op het moment van het ter perse gaan. Opel behoudt zich het recht voor te allen tijde 
 constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen, zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De gedrukte kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid. 
Afgebeelde extra’s zijn alleen tegen meerprijs leverbaar. Druk- en zetfouten voorbehouden. De technische uitvoering en leverbare uitvoeringen kunnen per land verschillen. Je Opel dealer zal je graag nader informeren. 
Opel Financial Services is een handelsnaam van GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM registernr. 12013025). Informeer bij je Opel dealer naar de voorwaarden en het standaard informatieblad of bel Opel Financial 
Services (076-5448932). General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49–63, 4822 NK Breda. Postbus 8770, 4820 BB Breda.
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